
HÜCCET 

81. 366) . Sözlük anlamındaki "üstün gel
me" manası dikkate alınarak hüccetin da
ha çok cedeli bir delil olduğunu ileri sü
ren alimierin görüşü daha isabetli kabul 
edilebilir. Nitekim son devir kaynakların
da benimsenen görüş bu yöndedir. İsla
mi literatürde delil karşılığında kullanı
lan beyyine ise iddiayı açıklama manası 
taşır (Ebü'l-Beka, s. 406; Bursevl, s. 147). 
Hüccet kelimesi çeşitli İslami konuları ele 
alan eserlerin adlarında da yer almıştır 
(ibnü'n-Nedlm, s. 185; Keşfü'?·?Unün, 1, 
631-632). 
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!il YusuF ŞEvKi YAvuz 

HÜCCET 
(~!) 

Şer'i mahkemelerde düzenlenen 
hukuki belge. 

Sözlükte "delil, burhan, senet" anlamı
na gelen hüccet (çoğul u hücec) "bir dava
nın sıhhatine delalet eden şey" demek
tir. Osmanlı hukuk terminolojisinde hüc
cet kelimesi iki anlamda kullanılmıştır. 
Birincisi şahitlik, ikrar. yemin ve yemin
den nükGI gibi bir davayı ispata yarayan 
hukuki delillerdir. Mecelle'de, "Beyyine 
hüccet-i kaviyye demektir" (md. 1676) 
ifadesi bu anlamdadır. İkincisi kadı huzu
runda taraflardan birinin ikrarını, diğeri
nin bu ikrarı tasdikini içeren ve bir hük
mü ihtiva etmeyen hususlara dair düzen
lenmiş belgelere verilen addır. Bu tür 
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belgelerin üst tarafında kadının imzası 
ve mührü bulunur. Hüccet asıl bu belge
ler için terim olarak kullanılmıştır. Genel
likle her iki anlamı ifade eden belgelere 
de gerektiğinde bir hakkı ispat edici delil 
olarak kullanılabilmeleri dolayısıyla hüc
cet denilmiştir. 

İslam tarihinde şer'i mahkemelerde gö- · 
rülen davalar neticesinde bir belge (hüc
cet) tanziminin ilk defa Emeviler dönemin
de başladığı bilinmektedir. Daha önce Hz. 
Peygamber ve Hulefa-yi Raşidin dönemle
rinde ne Kadi Şüreyh ne Şa'bi ne İyas b. 
Muaviye ne de diğer kadılar dinledikle
ri davaların sonunda yazılı bir belge kale
me almışlardı (Hacibzade Muhammed b. 
Mustafa, vr. ı b). Kaynaklarda, dava so
nuçlarını ve mahkeme kararlarını defte
re kaydeden ilk kadı olarak Emevi Halifesi 
ı. Muaviye tarafından Mısır kadılığına ta
yin edilen Süleym b. ltr b. Selerne b. Ma
lik ( ö. 75/694) gösterilir. Bu kaynaklara 
göre Süleym m ir asla ilgili olarak kendisi
ne getirilen bir davayı çözmüş ve kararı 
şifahi olarak tarafiara tebliğ etmiş. fakat 
bir müddet sonra ihtilafa düşen taraflar 
aynı davayı tekrar kendisine getirince bu 
defa verdiği kararı sicile kaydetmiş ve bu
nu iki şahitle belgelemiştir (SafedT, s. 336-
337; Hasan ibrahim Hasan, I. 501). 120 
(738) yılında Küfe kadısı olan Abdullah b. 
Şübrüme de huzuruna gelen davaların ço
ğalması üzerine aynı mesele hakkında ve
rilen kararlar arasında doğabilecek çeliş
kileri gidermek için görülen bütün dava
ları deftere kaydedip vak'aları zaptetme 
usulünü getirdi (Hacibzade Muhammed 
b. Mustafa, vr. ı b) . Bu usul diğer şehirler-
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deki kadılar tarafından da benimsendi ve 
yaygınlık kazandı ; giderek bütün Ortaçağ 
boyunca yargının önemli bir organı olarak 
müslüman devletlerde varlığını sürdürdü. 
Bu dönemlerde mahkemelerde davalar 
görüldükten sonra muhakeme "sonunda 
bir davanın İslam fıkhına uygun biçimde 
yazılması" demek olan "sak"ler Arapça 
olarak kaleme alınıp sicile kaydedilmek
teydi. İlk müslüman Türk devletleriyle Bü
yük Selçuklular ve Anadolu Selçukluları'n
da da mahkeme sicilieri Arapça olarak tu
tulmuştur. Bu durum Osmanlılar'ın ilk dö
nemlerinde de devam etmiş ve mahke
me sicillerinde yer alan hüccetlerin büyük 
bir bölümü Arapça yazılmıştır. Bazı mah
keme sicillerinde Türkçe kayıtlar da bu
lunmakla birlikte Arapça kayıtların XVI. 
yüzyıl sonlarına kadar yer almaya devam 
ettiği, hatta istanbul, Galata, Üsküdar 
ve Eyüp kadılıklarına ait sicillerde Arapça 
hüccet kayıtlarının kısmen de olsa XVII. 
yüzyılın ilk çeyreğine kadar varlığını ko
ruduğu görülmektedir. Bu dönem sicille
rinde Arapça hüccetler arasında yer alan 
Türkçe hüccetlerin genellikle bozuk bir 
hatla kısa ve ifade bakımından daha ba
sit olarakyazıldığı göze çarpmaktadır. Bu 
durum o dönemde henüz Türkçe bir sak 
dilinin oluşmadığını gösterir. Kadı sicil
lerinde yer alan Türkçe hüccetlerin yazı 

stilleri ve ifade şekilleri bakımından belli 
bir standarda ulaşması XVII. yüzyıl son
larına doğru mümkün olabilmiştir. Bun
da. katipierin eğitim seviyeleri yanında bu 
yüzyıl ortalarından itibaren bazı kadıların 
mahkeme kararlarının kaleme alınma
sında kolaylık sağlamak amacıyla hazırla

dıkları Türkçe sak mecmualarının da rolü 
olsa gerektir. 

Genellikle her hüccette davacı (mukır), 
davalı (mukarrun leh) ve bu iki taraf arasın
da dava konusu olan mesele olmak üzere 
üç temel unsur bulunur. Kadı huzurunda 
görülen dava neticesinde duruma göre 
hüccetin aslı tarafiara verilir, sureti de si
cile kaydedilirdi. Orijinal hüccetlerde ka
dının ismi ve mührü (tasdik ibaresi) bulun
duğu halde siciliere kaydedilmiş hüccet
lerde bunlar yer almaz. 

Hüccetlerin konusu kadılar tarafından 
ele alınmış her türlü kazai vak'alardır. 

Başlıca hüccet çeşitleri şunlardır: Köle ve 
köle azadı (i'tak, tedbTr. mükatebe), evlen
me (akd-i nikah). karşılıklı rıza ile boşanma 
(muhalea). boşama (talak) . nikahın feshi, 
nafaka, terbiye velayeti (hidane). miras. 
rehin, rehini kaldırma (fekk-i rehin). borç
la ilgili ihtilaflı konular, alım satım muka
veleleri, icare, vesayet, vekalet. emanet. 
sulh, hacr-iflas, lukata, gasp, cinayet. 



Hüccetlerin özel bir çeşidi de vakfıyeler
dir. Vakfiyeler hem şekil hem muhteva ba
kımından diğer hüccetlerden ayrılır. Vak
fiyeler. vakıf hükml şahsiyetinin nizamna
mesi mesabesinde olan ve farazi bir dava 
neticesinde şer'iyye mahkemeleri tarafın
dan tanzim ve tasdik edilen hüccetlerdir. 
Menkul vakfiyeleri. akar vakfiyeleri, istib
dal vakfiyeleri gibi çeşitleri vardır. 

Bunların dışında bir de şeklen daha de
ğişik mahiyette olan hüccet-i zahriyye bu
Iunmaktır. Zahriye, resmi belgelerin arka
sına yazılan veya konan yine resmi ma
kamlara ait tasdik beyanları. emirler vb. 
haşiyeler demektir. Hüccet-i zahriyye de 
hukuki bir hakkın tasdikli sureti, resmi 
bir belgenin kadı tarafından sureti çıka
rılıp arka yüzünün onaylanmasıdır. Daha 
ziyade mukataalardan veya vakıflardan 
maaş alan bazı görevli ya da emekiiiere 
mukataa eminleri ve vakıf mütevellileri 
tarafından yapılan ödemeleri belgelemek 
üzere kadılar tarafından tanzim edilir. Bu 
türhüccetlerde belgenin bir yüzünde mu
kataadan maaş alan görevli veya emekli
nin beratının tasdikli sureti bulunur, di
ğer yüzünde de berat sahibinin mukataa 
emininden veya vakıf mütevellisinden 
maaşını aldığına dair ikrarı yer alır. 

Hüccetin Bölümleri. Hüccetler yukarı
dan aşağıya doğru muayyen bölümlerden 
meydana gelir. 1. Dua. Ferman ve berat
larda olduğu gibi en üstte ve ortada bu
lunur. Kısa ve uzun bütün hüccetlerde bu 
rükün yer alır. En yaygın olarak "hüve" 
ibaresi kullanılmakla birlikte (BA, AE, II. 
Bayezid Devri, nr. 30, 3 1, 34; KanOnt Sul
tan Süleyman Devri , nr. I 72, 303, 307; lll. 
Murad Devri. nr. 381. 439, 440) "hüve'l
muln" (BA, AE, ll. Bayezid Devri, nr. 32). 

"hüve'I-ganiyyü'l-mugnl" (BA. AE, Il. Ba
yezid Devri, nr. 33), "hüve'l-malik" (BA, AE, 
ll. Bayezid Devri, nr. 7 I). "hüve'I-muvaffık" 

(BA, AE, Fatih Devri, nr. 33) gibi dua iba
relerine de yer verilmiştir. Tasdik ibarele
ri kadar olmamakla birlikte bazı hüccet
Ierde muhtevaya uygun dua ibarelerinin 
yer aldığı görülmektedir. Sicillerde kayıt
lı hüccet suretlerinde ise bu dua ibarele
ri bulunmaz. 

z. Girizgah. Bu kısım tasdik ibaresiyle 
kadının imzasını ve mührünü ihtiva eder. 
Genellikle ferman ve beratlarda yer alan 
tuğra gibi ortada olmayıp biraz solda yer 
alır. Kadının imzasının yani tasdik ibare
sinin yanında kadının adıyla birlikte bu
lunduğu kazanın adı da yazılıdır. Kadılar 
genellikle kendilerine mahsus tasdik iba
releri kullanmışlardır. Genel olarak bütün 
hüccetlere konabilen "el-emru kema zü
kire (kütibe, hurrire, rukıme , zübire. sütıre) 
fihi nemekahu (harrerehu)'l-fakir ileyhi 
sübhfınehu (azze şanühO)" veya "el-emru 
hasebe ma yahvlhi (hurrire fihi) nemaka
hu'I-fakir ileyhi sübhfınehu" (BA, AE, IV. 
Mehmed Devri, nr. 1740, 1953,2015,2067, 

2068, 2 ı 92, 241 O, 2412) gibi tasdik ibare
lerinin yanında tasdik edilen hüccet türü
nün konusuna uygun düşen bazı tasdik 
formülleri de kullanılırdı. Bu konuda bazı 
sak mecmualarında ve yazma eserlerde, 
kadı ve naiblerin hüccetlerde ve diğer 
belgelerde kullanmaları amacıyla hazır
lanmış örnek tasdik ibarelerini ihtiva eden 
listeler bulunmaktadır (Debbağzade NO
man Efendi, vr. 220•-231•; Mecmüatü's
sükük ve'l-hücec, vr. ı•-9•, 55b-60b; Hızır 

b. Osman, vr. 191•- ı 92•). Tasdik ibareleri 
Arapça olup kadının imzası dahil bütün 
harfler noktasızdır. Sonunda "gufıre leh 
ve ufiye anh (anhüma)" gibi Allah'tan mağ
firet dileyen dua ibareleri yer alır. Yazı çe
şidi daha ziyade ta'liktir. Sicillerdeki hüc
cet suretlerinde bu girizgah kısmı çok na
dir olarak yer alır. 
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3. Metin. Hüccetin metin kısmı başlan
gıç, hüviyet tesbiti ve asıl konu olmak 
üzere üç bölüme ayrılır. a) Başlangıç. Da
ha değişik şekilleri de olmakla birlikte en 
çok kullanılan başlangıç formülleri şunlar
dır: "Sebeb-i (bais-i, vech-i) tahrlr-i kitab 
(hurQf, si cil. kalem) old ur (budur) ki", "se
beb-i tahrlr-i ki tab (-ı şer'T) ve mucib-i tas
tlr-i hitab (-ı hükmT) oldur (budur) ki", "se
beb-i tahrlr-i kitab-ı sıhhat-nisab oldur 
(budur) ki". Genellikle siciliere kaydedilen 
hüccetlerde bu başlangıç ihtisar edilip 
"oldur ki" veya "budur ki" şeklinde yer 
alır. Ancak sicillerin büyük bir bölümünde 
katipierin bunu da yazınayıp ihmal ettik
leri görülmektedir. 

b) Hüviyet Tesbiti. Tarafların kimlikle
rinin tanıtılmasından ibarettir. önce bi
rinci tarafın ikametgahı, kendisinin ve 
babasının adı, çok defa Iakabı zikredilir. 
Eğer şehirde oturuyarsa o şehrin ve ma
hallenin adı da belirtilir. Şehrin ismi ge
nellikle "mahmiyye. mahrusa" veya "me
dlne" kelimeleriyle tavsif edilerek zikre
dilir. Birinci tarafın" ... nam kimesne" iba
resiyle tamamlanan hüviyet tesbitinden 
sonra mahkemeye atıfta bulunulur. Mah
keme yerine "meclis-i şer"' (şer'-i enver, 
şer'-i şerif. şer'-i şerif-i enver). "meclis-i şer'-i 
hatlr'' (hatTr-i lazimü't-tevkir), "mahfil-i ka
za" vb. tabirler kullanılır. Birinci tarafı mü
teakip ikinci tarafın kimliğinin tesbiti ya
pılır. Birinci tarafın hüviyetinin tesbiti sı
rasında "işbu" kelimesiyle başlayan şahıs 
isimlerinden ewel çok defa şu ifade şekil
Ieri görülür: "Hamilü'l-kitab, rafiu'l-kitab, 
hfımilü haze'I-kitab. sahibü'I-kitab, hfıfi
zü'l-veslka. baisü's-sicil". Bu ifade şekille
riyle hüccetin sahibi olan kişi belirtilmek 
istenir. İkinci tarafın hüviyeti de tesbit 
edildikten sonra "mahzarında" veya "mu
vacehesinde" tabiri yer alır. Bu tabir, iki 
tarafın da mahkeme huzurunda birlikte 
bulunduklarını ifade eder. Bundan sonra 
da bir dizi ifade şekilleri görülür: "İkrar 
edip, takrlr-i kelam (meram) edip (kılıp). ik
rar-ı sahlh-i şer'! ve i ' tiraf-ı sarih-i mer'l 
kılıp, ikrar-ı tav'! ve i'tirfıf-ı mer'l kılıp, 
üzerine dava edip. bi-tav'ıhl ikrar ve i'ti
rfıf (ikrar ve takrTr-i kelam) edip. "takrlr-i 
kelam ve bast-ı meram edip (kılıp)" . Bü
tün bu ifadeler, "Şöyle beyanda bulun
maktadır" anlamına gelir. 

c) Meselenin Takdimi. Hüccetin asıl bö
lümünü teşkil eden ve hangi konuyu ihti
va ettiğini ortaya koyan bölümdür. Başlı
ca üç temel unsuru bulunur. Birinci Tara
fın Beyan ve İkrarı. Bugünkü hukukdilin
de icap hüccetin en anlamlı ve temel bö
lümünü teşkil eder. Zira hüccetin konu
sunu meydana getiren meselenin tama-
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mı burada açıklanmaktadır. Mesela alım 
satım hüccetlerinde mebi' ile (satılan mal, 
eşya) ilgili her husus (cinsi, miktarı. vasıfları) 
teferruatıyla anlatılır. Eğer satılan gayri 
menkul ise yeri, sınırları, satış bedelinin 
miktarı açıkça belirtilir. Bu tür hüccetler
de birinci tarafın yani satıcının beyanları 
şu tür formüllerle sona erer: "Semenini 
bi't-tamam kabz eyledim"; "Teslim-i me
bi' ve kabz-ı semen eyledim"; "Bey'-i bat-ı 

kat'i birle bey' edip kabz-ı semen ve tes
lim-i mebi' eyledim; Ba'de'l-yevm mülk-i 
müşterasıdır (mülk-i müşterası olup benim 
kafa atakarn kalmadı) keyfe-ma yeşa' ve 
yahtar mutasarrıf ola (olup) min ba'd ta
sarrufuna kirnesne mani olmaya". Bazı 
satış hüccetlerinde "bey'-i bat-ı kat'i"den 
sonra " safka-i vahide" tabiri yer alır. "Kar
şılıklı el sıkışma" veya "taraflardan birinin 
elini diğerinin eline vurması" demek olan 
safka, alım satım akidlerinde tarafların 
iradelerinin bir noktada birleştiğini ifade 
eder. Ödenmemiş borca müteallik hüc
cetlerde birinci tarafın beyanı. "Şer' ile su
al olunup tescil olunmasını talep iderim" 
veya, "Sual olun up alıverilmek matiObum
dur (muradımdır) " gibi cümlelerle sona 
erer. Borcun ödenmiş olduğu veya her
hangi bir alacağın kalmadığı ifade edilmek 
istendiğinde, "Zimmetinde (zimmetlerin
de) bir akçe ve bir habbe hakkım kalma
dı" şeklinde ibareler kullanılır. İkinci Ta
rafın Beyanı. H üceetierin büyük bir kıs
mında ikinci tarafın beyanı birinci tarafın 
ikrarını teyit edici mahiyettedir ve bu 
"gıbbe't-tasdik" veya "gıbbe't-tasdikı'ş
şer'i" ibaresiyle ifade edilir. Ancak biraz 
daha uzun olarak "mukırr-i (mukırre-i) 

mezbOrun veeh-i meşrOh üzere (cari) olan 
ikrarını (kelamını) mukarrun lehü'l-(lehe'l-) 
mesfOr (merküm) bi'l-muvacehe (ve bi'l
müşafehe) kabul ve tasdik eyledikten son
ra" veya "mukırr-i mezbOru kelimat-ı 
meşruhasında mezbGr bi'l-muvacehe 
tasdik ve bi'l-müşafehe tahkik edicek" 
gibi ifadeler kullanılır. "Ettikten (eyledik
ten) sonra" ve "edicek" kelimelerinin ye
rinde "etmeğin, eylemeğin, ettiğinde, et
tiklerinde" gibi kelimeler de kullanılabilir. 

İkinci taraf birinci tarafın beyanlarını in
kar ettiği takdirde birinci taraftan beyan
larını teyit eden bir delil istenir. Bu delil 
isteği, "gıbbe's-sual ba'de'l-inkar beyyine 
talep olundukta" veya "gıbbe's-sual ve'l
inkar müddel-i mezbOrdan da'vasına mu
tabık beyyine talep olundukta" gibi cüm
lelerle ifade edilir. Bu cümleden sonra 
"ad Gl müslimin" tabir edilen şahitlerin ka
dı huzurundaki şahadetleri yer alır. Birin
ci tarafın lehine ve ikrarına yardımcı olan 
bu şahadet "Biz bu hususa bu vech üzere 
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şahitleriz, şahadet dahi ederiz deyü her 
biri eda-i şahadet eylediklerinde" tarzın

da ifade edilir. Şahitlerin ifadesini genel 
olarak bu tür hüccetlerde "ba'de't-ta'dil 
ve't-tezkiye şahadetleri makbul olmağın" 
veya "şahadetleri hayyiz-i kabulde vaki 
olup" ibareleri takip eder. Kitabet Kaydı. 

Mahkeme siciline kayıt, ikinci tarafın ikra
rına veya şahitlerin ifadesine bitişik ola
rak şu formüllerleyapılır : "Ma-vakaa bi't
taleb kayd (ketb, kayd-ı sicil) olundu"; "Ma
hüve'l-vakı' gıbbe't-taleb tahrir olundu"; 
"Ma -vakaa bi't-taleb ketb şüd" ; "Ma -hü
ve'l-vakı' (filan) talebiyle ketb (kayd-ı sicil) 
olundu". Bunların dışında bazı hüccetle
rin kitabet kayıtlarının "kayd şüd , kayd-ı 

sicil şüd, ketb ve terkım olundu" ve "ketb-i 
sicil olundu" gibi formüllerle sona erdiği 

de görülmektedir. H üceetin tarafiara t es
lim edildiği ifade edilmek istendiğinde 
ikinci tarafın beyanından sonra, "İşbu ve
sika ber- sebil-i temessük (li-ecli't-temes
sük) ketb ü tahrir (imla) olun up yed-i tali
be vaz' olundu"; "İşbu vesika-i enika ketb 
olun up yedine (yedlerine) vaz' olundu"; "İş
bu vesika temessüken (temessüken leh) 
ketb (ve tahrir) olun up yedine (yedlerine) 
vaz' ve def' olundu"; "Bu vesika tesvid olu
n up yedine def' olundu" gibi cümleler 
kullanılır. Bu cümlelerden sonra genellik
le, "Ki vakt-i (hln-i) hacetle (lede'l-hace) ih
ticac edine"; "Hin-i zarurette temessük 
edine" veya, "Lede'l-hace müzekkir-i ma
cera ola" gibi ibareler yer alır (BA, AE, 11. 
Bayezid Devri, nr. 35; lll. Murad Devri, nr. 
381,439, 440; lll. Mehmed Devri, nr.l64). 

4. Hatime. H üceetin hatime bölümü iki 
kısımdır. a) Tarih. Hüccetlerin üzerinde
ki tarih kayıtları ferman ve beratlardaki
lerde olduğu gibi genellikle yazı ile belir
tilir (BA, AE, ll. Bayezid Devri, nr. 33, 34, 
Kanuni Süleyman Devri, nr. 172, 303, 307; 
ll. Selim Devri, nr. 29; lll. Murad Devri , nr. 
381; lll . Mehmed Devri, nr. 15; 1. Ahmed 
Devri, nr. 395, 692; ihrahim Devri, nr. 448, 
483). Ancak sicillerdeki hüccet sOretlerin
de yılın, bazan da günün rakamla belirtil
diğine de r!'lstlanmaktadır. Tarih kaydına 
"tahriren (hurrire) fi'l-yevm" veya "tahri
ren el-yevm" ibareleriyle başlanır. Şer'iy

ye sicillerindeki h üceetierde katip çok de
fa pratik mülahazalarla "fı't-tarihi'l-mez
bGr" ibaresini kullanır ki bu ibare "daha 
önceki kaydın tarihi" anlamına gelir. b) 
Şühudü'l-hal. Duruma, olaya şahit olan
lar diye ifade edilebilir. Bu kişiler cereyan 
eden adli muamelenin şahitleri olarak 
görülür. Onların hazır bulunuşu, muhake
menin aleniyet içinde ve dürüst şekilde 
yapıldığını ispat etmesi bakımından son 
derece önemlidir. Bu şahitler genellik-

le kadı, imam-hatip, müezzin gibi ulema 
ve din görevlileriyle esnaftan, sanatkar
lardan, idari ve askeri teşkilata mensup 
kişilerden oluşurdu. Kaydı kaleme alan ka
tip de şahitler arasında bulunurdu. Çok 
defa rastlanan bir başka şahit ise "muh
zır" tabir edilen mahkeme mübaşiridir. 
Muhzır aynı zamanda gerektiğinde katip 
olarak da görev yapar. H üceetierde "şü
hOdü'I-MI" ibaresi yazılırken genellikle 
"şin" veya sondaki "lam" harfinin satırın 
sonuna kadar uzatıldığı, bu ibarenin sicil
lerdeki hüccetlerde bazan düz. bazan da 
helezonik bir çizgi veya buyruldu şeklin
de kaydedildiği görülmektedir. 

Bir mahkemenin hüccet tanzim edip 
tarafların eline vermesi ve bir sOretini 
şer'iyye sicil defterine kaydetmesi de
mek, o konuda bazı istisnai durumların 
dışında hukuki çekişmenin vaki olmaya
cağı ve olsa da mahkemenin h üceeti elin
de bulunduran taraf lehine karar verece
ği manasını taşır. Şer'i mahkemelerde 
verilen hüccet, hüccet konusu hukuki me
selede karşı taraf aleyhine, şartlarına uy
gun hazırlandığı ve içeriğine şahit bulun
duğu takdirde bir delil olarak kabul edilir
di. Mesela bir evin satın alındığını göste
ren hüccet, o evin müşterisi aleyhine açı

lacak davalarda yazılı delil olarak kullanı
labilir. Dolayısıyla şer'iyye sicillerindeki ka
yıtların çoğunluğunun neden hüccetler
den teşekkül ettiği de bu çerçevede da
ha iyi kavranır. Esasen tarifi yapılan yazılı 
belgeye hüccet denmesinin sebebi budur 
(Ali Haydar, IV, 718-719; Akgündüz, s. 21 ). 
Şer'iyye mahkemelerinde hakim hüccet 
ve Hamları kaydedeceği bir şer'iyye sicili 
bulundurmak zorundadır. Düzenlediği 
hüccet ve Hamların aslını tarafiara verdi
ği gibi bir sOretini de şer'iyye sicil defte
rine kaydeder. Şu halde bir konuda iki 
hüccet metni vardır. Biri ilgililere verilen, 
diğeri de sicile kaydedilen metindir. 

Hüccetlerin hücec-i hattıyyeden olarak 
kesin delil sayılması için Mecelle'de iki 
madde yer almaktadır. 1 738. maddede 
hile ve fesaddan salim olabilecek şekilde 
tutulan mahkeme sicilleriyle amel oluna
bileceği ve bunların yazılı delillerden sa
yıldığı ifade edilmiştir ki h üceetler de bu
na dahildir. Hile ve fesaddan salim olma
yan hüccetlerin delil olarak kullanılması 
için içeriğine şahit istenir. 1739. madde 
ise hüccetlerin özel bir çeşidi olan vakti
yeler için kaydedilmiştir. Burada mücer
red vakfiye ile amel olunamayacağı, an
cak şer'iyye sicillerinde kayıtlı bulunan 
hile ile şüpheden uzak hüccetlerin yazılı 

· delil olarak kullanılabileceği açıklanmak-



tadır. Yani Mecelle'de ve Mecelle'ye ka
darki islam ve Osmanlı hukukunda hüc
cetlerin hukuki değerlendirilmesi yuka
rıda hükümleri zikredilen iki madde ile 
özetlenebilir ve kabul edilebilmeleri için 
hile ve fesaddan salim olma şartı aranır 
(Al i Haydar, IV, 551-556) . 

Tanzimat'tan sonra bu durum değiş
miştir. Tanzimat'ın ardından değişik ta
rihlerde düzenlenen talimatnamelerle 
şer'iyye sicillerinin tanzim şekli yeni esas
lara bağlandığı gibi hukuki açıdan ifa
de edecekleri değerler de kesin kurallara 
bağlanmıştır. Bu düzenlemeler şöylece 
özetlenebilir: 13 Safer 1276 (11 Eylül 1859) 

tarihli Bil um um Mehakim-i Şer'iyye Hak
kındaki Nizamname'ye şer'iyye sicilleriyle 
ilgili az da olsa özel hükümler konulmuş 
ve alınacak harçlarla ilgili bazı hükümler 
tanzim edilmiştir (Düstur, Birinci tert ip, 
111 289 1. s. 30 1-304; AhmedAsım- ibnü'r
Rıza Mahmud Celaleddin, s. 104-1 14). Bu 
nizamnameye uygun olarak hüccet, i'lam 
vb. şer'iyye sicillerinin tanzim şekli Şeyhü
lislam Mehmed Arif Efendi'nin emriyle 
Çavuşzade Mehmed Aziz tarafından ha
zırlanan Dürrü's-sükuk (İstanbul 1277) 
adlı mecmuada konularına göre yer al
mıştır. Şer'iyye sicilieri ve dolayısıyla hüc
cetlerle alakah asıl hukuki düzenleme, 

Sah Sultan 
ve Lutfi Paşa 
ileilgili 
bir hüccet 
[fSMA, 
nr. E 7924/1) 

HÜCCET 

1 S Zilhicce 1290 (3 Şubat 187 4) tarihli Si
cillat-ı Şer'iyye ve Zabt-ı Deavl Cerldeleri 
Hakkında Talimat ile yapılmıştır (Düstur, 
Birinci tertip, IV 1 I 2961. s. 83-85). Bu tali
mata göre istanbul'da ve taşrada bulu
nan bütün şer'iyye mahkemelerinde mev
cut olan sicillerin tam bir sayfalandırılma
sı yapılacak, her çeşit yazılı belgenin aslı 
mutlaka sicile kaydedilecek, kaydeden ki
şi (mukayyid) özel mührünü vuracak, yazı
lar okunaklı olacak, kazıntı ve silinti bulun
mayacak, satır aralarına bir şey ilave edil
meyecek, edilirse kadı tasdik edecek, yıp
ranmış siciller tamir edilecek, sicillerin 
korunması için her mahkemede özel bir 
sandık bulunacak ve her akşam mukay
yid tarafından mühürlenecektir. Kadının 
görevi sona erdiğinde sicil defterlerini 
özel mührüyle tasdik edecektir. 

Bu talimatla hüccetlerin ve diğer şer'iy

ye sicil kayıtlarının düzenlenmesi belli bir 
nizarn altına alındığı gibi Mecelle Cemi
yeti tarafından yirmi beş madde halinde 
tanzim edilen Bila-Beyyine Mazmfiniyle 
Amel ve Hüküm Caiz Olabilecek Surette 
Senedat-ı Şer'iyyenin Tanzimine Dair 4 Ce
maziyeiGia 1296 (26 Nisan 1879) Tarihli Ta
limatname ile de hüccetlerin kesin delil 
olabilecek şekilde tanziminin esasları tes
bit edilmiştir. Bu talimata kadar hüccet 
ve ilam gibi resmi belgeler dahi muhteva
larına şahit bulunroadıkça mahkemeler
de kesin delil olarak kullanılamazdı. Bu 
durum, senetten beklenen amacı gerçek
leştirmeyi zorlaştırdığı gibi muhtevaya 
şahitlik edecek kişinin vefatı veya gaipliği 
gibi bazı hallerde senedin tamamen hü
kümsüz kalması sonucunu doğurabilmek
teydi. Hüccetlerin hukuki değeri konusun
da yeni bir dönemi başlatan bu talimata 
göre bundan böyle düzenlenecek bütün 
hüccetlerin şahit istenıneden muhteva
sıyla amel ve hüküm caiz olacaktır, yani 
hüccetler artık kesin yazılı delil sayılacak
tır. Bu t alimattan önce verilen hüccetler
ie mazmununa şahit istenıneden amel 
olunması caiz görülmemiştir. Bu hususta 
Mecelle Cemiyeti'nin müstakil bir kararı 
da mevcuttur (Düstur, Birinci tertip, IV 
1 12961. s. 78-82; Ali Haydar, IV, 556, 71 9) . 

Son dönemde şer'iyye mahkemelerin
ce verilip bizzat ilgililerince re'sen veya 
temyiz edilmek üzere getirilen hüccetle
rin doğru ve usulüne uygun olup olmadı
ğı fetvahanenin i'lamat odasında incele
nirdi. i'lamat odasına gelen hüccetleri ön
ce mümeyyiz muavini, sonra mümeyyiz 
inceler ve mütalaasını ilişik pusulaya ya
zarak imzaladıktan sonra i'lamat müdü
rüne verirdi. i 'lamat müdürü bu mütala-
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aları doğru bulursa imza eder, bulmazsa 
görüşünü yazarak fetva eminine takdim 
ederdi. Fetva emini imzaladıktan sonra 
"yazıla" işaretiyle yazı masasına bırakılır

dı. Fetva emini i'lamat müdürünün gö
rüşünü uygun bulmazsa sebebini pusu
laya yazarak kendisine iade eder; fetva 
emini başkanlığında i'lamat müdürü. re
lsü'l-müsewidln ve fetva emini muavini 
toplanarak müzakere ettikten sonra ge
reği kararlaştırılır, ihtilat halinde fetva 
emininin görüşü tercih edilirdi. icabı der
kenar suretiyle yazılan hüccet fetva emi
ni ve i'lamat müdürü tarafından mühür
lenip onaylanır, re'sen gelenler sahipleri
ne verilir veya verilmek üzere geldiği ye
re iade edilirdi. Temyiz suretiyle gelenler 
tasdik edilirse Meclis-iTetkikat-ı Şer'iyye 
Dairesi'ne havale edilirdi (Berki, s. 84-85; 

DİA, XII, 498). 
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Iii MUSTAFA ÜGUZ -AHMET AKGÜNDÜZ 

L 

HÜCCET 
(~1) 

Ta'dilin üçüncü derecesini gösteren 
hadis terimi. 

.J 

Sözlükte "bir şeyin ispatına yarayan de
lil" anlamına gelen hüccet, hadis terimi 
olarak "bir ravinin rivayeti delil sayılacak 
derecede güvenilir olması" demektir. Ta'
dlllafızlarını kendi aralarında dereceten
diren ibn Ebu Hatim, Hafib ei-Bağdadi ve 
ibnü's-Salah'a göre birinci, Zehebl'ye gö
re ikinci, ibn Hacer ve onun taksimini be
nimseyenlere göre ise üçüncü derecede
ki ta'dillafızları arasında yer alan hüccet 
terimi, bir ravi hakkında tekrarlanarak 
(hüccet hüccet) veya aynı dereceden baş
ka bir lafızla birlikte kullanıldığında (sika 
hüccet) onun ikinci derecede güvenilir bir 
kimse olduğunu ifade eder. Hüccet olan 
bir ravi, dini ve ilmi yönden güvenilir oldu
ğu için gerek rivayet ettiği hadisler gerek
se raviler hakkında yaptığı değerlendirme
ler. başka bir destekleyici rivayete (adıd) 
gerek duyulmadan delil olma özelliği ta
şır. Hüccet sayılan ravilerin rivayetleri bi
rinci derecede sahih hadisler olup başta 
Şal;il;ayn olmak üzere ibn Huzeyme ve 
ibn Hibban gibi muhaddislerin sahih ha
disleri deriemek amacıyla yazdıkları eser
lerde bulunur. 

Hüccet kelimesi, oldukça geç döneme 
ait bazı hadis usulü kitaplarında 300.000 
hadisi sened ve metinleriyle ezberleyen, 
senedlerdeki ravilerin biyografilerini, dini 
ve ilmi durumlarını cerh ve ta'dll ilmi açı
sından iyi bilen hadisçitere verilen, "hafız" 
unvanından daha yüksek bir rivayet unva
nı olarak da tanımlanmakta olup ilk dö
nem hadisçiteri arasında böyle bir tanıma 
rastlanmamakta (Abdülfettah EbG Gud
de, S . 126). ravinin ÜSt dereceden ta'dJiini 
ifade eden bir dirayet unvanı kabul edil
mektedir. Nitekim ravilerle ilgili biyografi 
kaynaklarında birkaç bin veya birkaç yüz 
hadisi ezbere bilenler hakkında da hüc
cet tabiri kullanılmış ; tabiln muhaddisle
rinden Şu'be b. Haccac 2000. Hişam b. 
Urve 1000. Sabit ei-Bünanl250 ve Yunus 
b. Ubeyd 200 civarında hadis rivayet et
tikleri halde Zehebl tarafından hüccet 
olarak nitelendirilmiştir. Diğer taraftan 
çok hadis ezberlemesi sebebiyle hüccet 
olmaya en layık sahabi olan Ebu Hürey
re'ye nisbet edilen toplam rivayet sayısı 
SOOO'in üzerindedir. Hüccetin ravinin ez· 
berindeki hadis sayısına bağlı bir terim 
olarak kullanılması Ali el-Karl (ö. 1014/ 
1605) ve Münavi gibi alimler tarafından 
ortaya atılmış, Tehanevl ve Bacurl gibi 
müelliflerce benimsenmiş olmakla bera-


